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FILMFABRIKKEN 

SKANDINAVIEN 
De sidste Nyheder ere: 

Den sorte MBiia. 
Kinematografisk Folkekomedie. 

3 Akter. 100 Afdelinger. 1100 Meter. 

Den Dødes Forbandelse. 
Kinematografisk Drama fra Artistverdenen. 

2 Akter. 70 Afdelinger. 900 Meter. 

Mara-Onga 
eller 

Kampen o1n Testa~nentet. 
Kinematografisk Folkekomedie. 

2 Akter. 70 Afdelinger. 900 Meter. 

Til samtlige Film stort Reklamemateriale, amerikanske 
colorerede litografiske Plakater, Clichee-Plakater med Tekst, Pro
grammer, Fotografier m. m. 

Yderligere Nyheder under Forberedelse. 

Samtlige Film udlejes sammen med de- bedste Film fra samtlige 
L.l Verdensfabrikker fra 
m ~ 
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Hos 

Aktiesel~kabet K l N Q G RA FE N 
kan De lej e m. ed Eneret: 

de store gode danske Films 
og Udlandets bedste Træffere! 

SidE:ia:!:~~=!~ FANTOMAS JJJ 
Detektiv-Skuespil i 4 Akter - 80 Tableauer. 

Folk stormer Biograferne med denne Film!' 
( 

Af Fantomas III: Apacherne fanger Politinspektøren. 

I nærmeste Tid vil komme : 

IYIUUon-IYiinørnø, Næsehorns-Jagt i Østafrika, 
En Fortsættelse af "De sorte 13". Enestaaende jagt-Film. 

Eneret: 
Kinogra(en. 

-
Sarauørnø, 
Storartet Lystspil· 

. Kun hos: Afs KINOGRAFEN 
Hovedkontor: Frederiksberggade 25, 1• Telf. 7606 og 7626. 

København. 
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• KUNSTNERISKE • 
FREMBRINGELSER. 

ROM, CORSO WITT: EMANUELE 21. 

DE BEDSTE FORFATTERE 

DE MEST . BERØMTE 

SKUESPILLERE. 

OM KORT TID UDKOMMER FØRSTE SERIE: 

lOVANNI 
• 

KUNSTNERISK LEDELSE: 

L. 
• 

NINO MARTOGL:~ 



OPTIMA" 
'' PERFORERMASKINE 

Model patenteret: S. G. D. G. 

Den eneste Maskine, der skifter 
øjeblikkelig. 

J. D E B R l E 
Constructør 

111, Rue Saint-Maur 

PARIS Telegram-Adresse: 

DEBRICINE·PARIS 

Perforerer 
kraftigt, 

er ufor
gængelig, 

den mest 
praktiske, 

den stærkeste 
og den bedst 
konstruerede. 

Maskinen set ovenfra visende, hvor let og hurtig den kan skilles. 
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FILMEN 
MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
-~-- -. OG OMEGN ................. .......................................................... • s • 

NR. 9 • ØNDAG DENJ5. FEBRUAR 1914 : 2. AARGANG • 
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Film og Folkeoplysning. 

. \li erede paa dette Tidspu111kt ·kan man slaa 
fasl, al Filmen vil komme li! af sp ill e en be-tyde
lig Holl<e i Fremtiden.s Historie, ihvordan det saa 
t•nd gaar. 

Den nuværende Form - - Biografteatre!, 
h ror der vises Dramaer og Lyslspil - vil mu
lig,·is en Gang forandres, ingen h ar Brev paa, 
al den nu værende Ordning vil h olde s ig i de 
na'slr 100 Aar, men Filmen h ar vund et sig en 
fast Plads i Verden og vil ikke kunn e und
I:Pres. 

Men mær-k eligt er det a t se, at de, der med 
'>Ua stor Iver og med Anvendelse af en ikk e ringe 
Kapital arbejder for Fol keoplysningens Fremme, 
t'IHinu aldeles ikke har gjort S.kridt til at tacre 
Filmen i deres Tjeneste. Man skulde synes at ~e 
med Spænding maatte følge denne n ye K nitm
fa ktors Udvikling, men mær.keli gt no'k har disse 
\ft'nnesker som oflest s tillet sio fJ'endsk overfor l"J . t> 

'
1 

lllen og har beskyldt den for at h-ccme deres \ l . t>t> 
· r lCJde Hindringer i Vejen. · 

. Dette skyldes i Virkeligheden en util " ive!irr 
1\on · 1 . 0 t> 
. S)nelled, og hv1s den varer ved vil Udvik -

l1nrrC'n bl ' l 
",, . Ive wldt et s lort Stykke tilbage. 
_l hl al Folkeoplysnina bør i Fremtiden 

IIII'11·Iso1 t · · 0 

Iil · 
11 

meget nøJe kn y tles til Film. Skole-
f IHssagen lader til at s taa i S tampe herhJ.emme 0 1' Ti l · 

t en - Lærerne sætter sig imod den, hed-

der det - og dette maa i allerhøjes·te Gr ad be
klages. Skole og Film kommer dog i'kk e nelen
om hin anden , h vorfor saa ikke begynde Sam
arbejde t s tra ks. 

Men Eolkeoplysningen i vid er e Forstand oo· 
• t> 

F ilmen ·kommer heller ikke udenom hinanden , 
og t il denne Sags Fren1me hør n l vivlsomt i de 
kommende Aar alle de Penge anvendes, som er 
bevilgede til Formaalet . 

Man har i de senere Aar oprettet Folkebiblio- . 
le ker . over h ele Landet, og det er selvfølgelig en 
udmærJ-:e t Tanke, og de har sikker t gjort deres 
slore Nytte. Men for Fremliden er disse Biblio
teker ikke nok , Tiden er gaae t fra dem og har 
give t os endnu bedre Midler i Hænde, og der bør 
arbejdes paa at skaffe BefoHmingen Adgang til 
oplysende Film af enh ver Ar t. 

En Gang om 100 Aai· vil man rimeligvis s'le t 
ikke kunne tænke sig et Folkebibliotek uden 
netop af Film, thi h vad er for E;ksempel en 
Rejseb eskrivelse fra et Land · mod Billeder af 
selve Landet. 

Disse Biblioteker vi l utvivl somt komme, men 
hør Biografteatrene iliike delvis ·komme dem i 
Forkøbe t og bør Staten , na ar den en Gang faa r 
Øjnene op, i·kke søge til de a1lerede eksis terende 
Ri lied teatre og ordne sig med dem saaledes, at 
disse endnu mere end hidtil blev taget i Oplys
ningens Tj t::neste ? 

Ethvert Naturbill ede, ethver t Billede fra et 
fremmed Land og en fremm edartet Befolkning -. 
tjener jo i Virkeligheden til Folk eoplysningens 
Fremme, og her kan man nhvivlsom t naa langt 
længer frem. 

Andre Steder i Verden har man for længs t la
get Filmen i Brug til mere specielle Opgaver. 
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Da der indførles en ny Valgm.aade i Italien fore
viste s aaledes alle Landets Biografteatr€, h vor
ledes denne foregik og lettede paa denne Maad c 
den nye Lovs Gennemførelse. 

Ligesom Rationalismens Præs ler fra P ræ
dikestolen belær te T ilhørern e om, hvordan de 
skulde dy rke Jorden og fremme Kvægavlen, saa
ledes bør vore Biografteatre i Frem liden mere 
og mere blive Oplysningens Templer og sprede 
Viden og In teresse blandt Befolkningen. 

For n yligt vistes der i København et Billede 
fra e t Hjem for van føre. Et saadan t Billede h ar 
s ikkert en stor og god Mission , den giver et Ind
bl ik i det Arbejde, der gøres for disse SlaJder, og 
deraf flyder Interesse og Offervillighed for de tte 
Arbejde. En F ilm, der om kort Tid vil frem
l\Omme, viser Druk kenskabens Følger, ikke ·ved 
cl opstylte t Drama, mei1 med •r ealis liske Billeder 
a f de rent legemlige Følger h os Drankeren og 
h ans sørgelige Afkom. Disse Film gør Propa
ganda langt mere end 20 Skr.ifter om de samm C? 
Emner , og den Tid vil komme, da Staten vil 
s lø lte Frem komsten af dem og træffe en Ord
n ing med Biografteatrene om Opførcls·en af dem . 
Og da bor F ihnen kende sin Besøgelsestid og 
Biograftea trene bør gribe den store Chan ce, de 
har Lil at bl ive førende Instit utioner i den mo
derne Opl ysnings T jeneste. 

E. - H.- .J. 

Japansk Film. 
Naar man vi l stu dere 

et f r emm ed Folk, gaa r 
man ikke i Teater, m en 
derim od i Biografen . 

Philipp Berges . 

Et af de størs te Biograflea t re i Hayogo r ekla 
m er ede m ed en Fi lm »paa 2800 Fods Længde, h voraf 
ikke en Tomme kedelig «, for tæll er .Journalist -For-

faller en Pllilipp B erges i sin Bog »E inc Heise u111 
die E rde «. Der gik vi h en. 

Udenfor den s tore Træbyg ning s to d fl ere ll un. 
drede Sandaler , og det . vil Li l evig T id være e1 E' l Gaade for mig, h vorledes deres Jermænd bar sig 
ad m ed a t finde der es egne. Ogsaa jeg Log mi 111, 
Støvler ar og begav .mig paa Strømpesokker ind i 
del Allc rhelligs le. Det .er ikke tilstrækkeligL al sige, 
a l her var fuld t H us. Hele Humm et va r en kæmpe. 
stor Sardindaase. I E uropa gør ma n sig intet Be. 
greb om, hvor tæt man h er pakker Folk sammen. 
Salen , der h ævede sig kroneform e l:, var dell i smaa 
Baase, som h ver indeh old t en tæ t sam menpakkel Fa. 
milj e. Japanern e tager a lle deres ,Børn , selv dl' 
minds te, med i Teater , desuden m edbrin ger de smaa 
Trækasser med Ris, Rygetøj og P uder . Del var 1.1 
høJs t m ærk værdig t Syn. 

Som Europæer, h vem man vilde vise Opmærk
somhed, br;'lgte m an mig en gammel, .vaklendl) Stol, 
og da a lle de a ndre sad paa Gulvet, ,havde jeg fra 
min Tr on e en for tr inlig Udsigt over den kunstbe
gej str ede Skare . I Logen Lil .høj r e for m ig krav
lede fem Børn i brogede Gevandter omkring, medens 
der es m ød rene Oph av omsorgsful dt ba n kede .\ sk1•n 
ud af sin .lille Sølvpibe og aller s toppede og lændie 
den. Til venslre :for m ig gav en un g, run dk incl<'l 
og ful dbarm el Moder sin Baby Brys t, og li ge lilHier 
mig gi k en Familj e paa syv Medlemmer i Ga ng nwd 
al sp ise His ved H jælp af ·fj or ten Spisepinde. Over
a ll, hvor m an vendte Bl ikkel, k rib lede og krahl<'1l1• 
det. 

Men den modern e japanske Film, som nu hl1•v 
oprul le t for mig, st ill ede ful ds læ neli g P ublikums 
Smregenh ccler i Skyggen . 

F ørs l Lo Slag paa en Gongon . Lysel slukkes og 
hele Sardinelaasen forsvinder i Mørk e l. K u n Lær
redet samt lo Kasser , der sva rer Iil vore Prosceni
um sloger , er oplyste. Ti l venslre h a r Ta leren Plad , 
l il højre Musikken . 

I en Hetning er denne Biograf vore hjemlig<' 
overl egen . Delle er n emlig ikke n ogc l Tealer for 
Døvstumme. Der vises ingen Breve ell er Telegram
mer eller andre forklarende Teks ter paa Lærredet. 
Der bliver talt som i et rig ligt Drama, og særlige 
vigli ge Scener un derstreges yderligere ved Kor og 
Musik. Koret bestaar af en P erson , der har Plad 
i en Trækasse. Han taler i en unaturl ig høj Diskant. 
snar l m ed et beklagende, sna rl med opm untrende 

"Lykkeligt Ægteskab''. 930 Meter. 
l 
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Tonefald . Han unders løll cs af Orkes tre!, der lige-

l · il'S ]Jcslaa r a f 6n Mand . Denn e allokker sin Ko lo 
u l 1· 1· 'l' D _ en Slags l a rpe - ryg le 1gc OII Cr. en egenl-
lige Ta ler. d ~r J:remsiger Hepl ik e rn ~ nøjagtig i del 
Tc inpo. h ,·o n l3 III edem e Lev <t•ger s ig, La ler paa e11 
ful dsla:ncl ig ulla lurlig og sk ru cl Maadc. All e Mæn
[l'nc i Dra maet ta ler m ed dyb Hos l, m edens Kvin -

1 D . V . . l de rn t' jam re r. er er 1ngen a n a lion og h ver {Cll 

]\lang eller Fa n e uu dcr Hep likern c. 
])er gin·s cl fryg te li gt A::gleska hsdnJnw. Den 

ene Brut a litet snuhier ove r den anden: det ene Mord 
folger eft er dl'l andel og Blod c: l. flyder. 

[l elt cn er en j;qw nsk Gen ll enwn , som har for
ds ke l sig i en fa tti g Manels Daller ; men ·fø r ha n 
ko her hende ar hendes Fa der, maa h a n skill e sig 
af nlt'd sin 1\ one . Hu n bli ver lokkel u d i en Slwv, 
lin lr a~ k kes hun ved Haarcl ned a f Vognen , og 
.Eg!l'nwn clen støder hende person lig Kn iven i Ha l
, , . , ~. Derefter sl æher ha ns H jælper L ige ! h en t il 
<' Il Brom! , hvo r deL kas les ned. Ma n gaar ikke taht 
:d· noge l. Mo rdet. fr ems till es e ft er a ll e E un stens 
Begle r ug foregaar u nder dybe B røl f ra Mæn dene 
og graad kvall H vinen fra Kv inclerne. I an den Ak l 
afhen ter Hellen sin n ye Lh·s ledsagerindc. H un elsker 
t• n nng i\ land og gemm er s ig, m en hendes n ye Herre 
,la: lwr hende med Mag l hort. Da de er komne 
hjem, fl~· g t e r hun ti l s in E lskede, m en bli ver tTukkc l 
tilhage ved I-Iam·eL (sn særli g populær Form for 
Tra nsport) . Om Natten ser man h ende s laa op a f 
Sengen, og eftt>r al h ave kastet det sidste B lik paa 
' in so,·e iHlc Man d, skynde sig bo rt. Bi ll edel ski fl er. 
,\n komsl til den Elskede. .l]ikin i demashila l raaber 
hu n med ski ngrende Stemm e. (Jeg er løbet horl fr a 
min Mand) : Otto ga Kira i] (j eg elsker ham ikke); 
Ina/a wo taiken suk i] 7 (Det er dig, jeg elsker] ) ; 

rutari shin imaslw] (Lad os dø sammerr]). 

:l u slormer Manel en ind og slam· h ende ti l Jor 
dt• n. Saa bøjer de to Mænd sig dybt for hinanden, 
h,·orcftcr de gaar løs paa hi nanden som to vi lde 
D.n . Manden med en Dolk , E lskeren m ed et k or t 
Sv <t•rcl. E fler en læ ngere Kamp styrter Ma nel en t il 
.ford i' II. Medens han Ji gger h er og sp ræller m r rl 
ll t•nl'll l', trækk er E lskeren Sværdel nd af han s Brys l 
og sk<crcr Halsen over paa h am . Derefter tørrer 
ha n omhyggeligt Sværdet af. Blodet st rømm er ud 
paa Jorden og danner en h el Sø. Men h vad gør n u 
rl c lo Befri ede? De tager Gift og gaar der efter op 
paa en Høj for at Maanen, a ll e E lsken des Ven , ){an 

~ ·· dem dø. Imidl ertid hegaar Pige ns FadPr I-lara
kir i og h endes Søs ter dolker s ig. F ire Lig dækk er 
l' ladsen, med de all er ede præs lerede ialt seks. 

Lyset Lændes, og Sardinelaa sen bl iver alter Ic
vende. De syv spiser vider e, den unge Moder ,s top
per igen sin Sølvpibe, Babyen er m æ t og Lræl sovel 
ind . Overa lt ser man leende, glade Ans igter. Alle 
h a r moret sig Jor lræirclig ·og synes paa inge n M.aacle 
al have ru ndel nogel usædvanligt i denne B lodsud
gydelse. 

Og udenfor bræm ier de forgyldte Lampions, Be
kend te, dl' r møder .hinanden, Lukker dybl, Spadse
r ende gaa r ind i Templcl Lil en flyglig Andagt, a lL 
e r Ve l an~lænd i gh ed , gode Sæder og H øfli ghed. 

Ved Alfr . H. 

Røret i Filmsverdenen. 

Overenskomsten af 23. Januar. 

· Den 20. Jan uar holdt Biografteater-For
eningen fo r Provinsen Bes tyrelsesmøde i Kø
ben havn . Foruden seh c Bestyrelsen deltog 
Lov udvah;e t og et Par Medlemm er , der tilfæld ig 
Yar i Købe11 havn , _i en Dis kussion, der selv
folgelig særlig drejede sig om det af Films
udl ejerne udsen d te Cirkulære. 

Man var enig om a l ville forlange Nogel 
for Noget . Provinsdirektørerne var enige om , 
aL da deL opr indelig er dem , der har ønsket 
og forlangt den nye Cens ur-Ordning, maa llc 
Konsekvensen h eraf bli ve, a l der skul de be
tales for de lte God e. AL det er e t Gode, 
særli g for Provinsen , er ut vivlsomt. T hi 
m edens m an i de forsk ellige Byer var u dsat 
for mege l fo rskell ig Behandling, der oft e 
afstedkom haade Uro og Tab for Teatrenes 
Ejere, h ar den nye Ordning skab t Ro og 
Ensa r te th ed. 

,,Matrimonios Felices". 945 Met~r. 



140 o FILMEN o Nr. 9 

Spørgsmaalet om at gaa med til de fire 
F ilmsforretningers U del u k k el se af Pa lhes F ir
m a kom man derimod temmelig let over. F or 
det før s te havde Path e mege t lidt Forre tning 
i P rovinsen , og for det ande l var de for skellige, 
der Tid eft er anden h avde h aft P rogram fra 
P a the, enige om, at den Beh andling, de havde 
faae t h os Pathes Repræsentant, ikke fri s tede til 
a t lægge sig i Bresch en for h am. 

Alt i alt havde man intet særl igt imod de 
fire Udlejningsfirmaers Organisation . til 
Gen gæld var man enig om a t paakræve deres 
Stø tte til ogsaa nu endelig a t faa Provins
biografteatren e ind i en s tærk Organisation , 
saaledes at det i Fremtiden bl ev an derledes end 

.hidti l, h vor ca. de tre Fjerdedele har s taae l 
udenfor F oreningen trods utallige Opfordringer 
og Anledninger ti l a t indmelde sig. 

Rest;itate t af Forhandlingerne blev, a t man 
opstillede føl gende tre Krav, som man forlan gte 
gennemført, før man sagde Ja til Udlejernes 
Cirkulære: 

l ) At der af de 5 p Ct. Censurafgift, der 
fr emticlig skal betales , r efunderes Foreningen 
alt det, Filmsudlejerne har tj ent paa Censu
r eringen . 

2) At Filmsudlejerne forpligter sig til ikke 
a t udleje til Tourneer. 

3) At de forpligter sig til kun at udleje til 
Medlemmerne af Biograftealer -Forenin gen efter 
l. Decbr. 1914. 

De følgende Dage forhandlede Bestyrelsen 
og Fi lmsudlejerne daglig, og Fredag den 23. 
Jan. afsl uttedes en Overenskomst, i h vilken vi 
fik de ovens iaaende tre Punkter gennemført. 
Der fas tsattes i Overenskom sten Bøder paa 500 
Kr. for h vert Brud, Udlejerne gør paa Af
talerne, og en Bøde paa 200 Kr., saafremt et 
Medlem forsynder sig. 

Men des uden fik Provinsbes tyrelsen indsat 
fø lgen de yderligere Bes temmelser i 0 Yercns. 
komslen: 

4) Filmsudlejerne m aa ikke ud leje Lil ko. 
opera live ell er kommunale Biograftea tre, og der 
nwa ikke lejes ud til eventuell e nye :r eatrc ( 
andre dansk e B yer end: Aorlz us, Odense, V;. 
borg, J-J jørring og Rønne. 

5) E ndeli g forpligtede U dl ejerne sig til 
ikke a l forhøje Lejepr isern e i de to Aar, Over. 
enskoms ien foreløbig er in dgaae t for , ikke at 
danne Ring paa Lejepriserne, m en lade den 
fri e Konkurrence raade som hidtil. 

Om Lørd agen ud senclles. der et no tabeneret 
Cirkulære Lil samtlige 148 Provin sbiografteatre 
om Overenskomstens I-:l ovedbestemmelser. 

Særlig P unkt 4 Yil vis t vække Tilfredshed 
blandt Bevillingsh avern e ude om kring i Lan
det. Thi h vor smaa Byerne end er , og hvor 
h aard Konkurren cen eller s er , ligger der jo al
tid en Del Mennesker paa Lm for a t faa Bevil
ling og faa fa t paa »Guldgrnben «. Kun de 
færreste, der begynd er Biogra fclrift , h ar noget 
Begreb om Udgifterne derved. Og den Uro, der 
derigennem er skabt m ange Steder , vil i Frem
tiden være borte. - -

Bes tyrelsen mener , a t den har opnaaet alt, 
h vad der kund e opnaaes, og hvad der med 
Himel igh ed kunde forl an ges, den m ener endda, 
a t den h ar opnaaet ildze saa ganske lidt. At 
der f ra enkelte Sider, og særlig fra Københav
n ernes, vilde blive kritiser e t, var vi klar o,·er. 
Men Københ avn s og Provinsens Interesser i 
Biografspørgsmaal er uh yre fors kellige. Og 
Københavnerne har i al F ald ikke forelohig 
vis t sig Situ ationen voksen . Thi ved at holde 
Skæn demøder og sjofle hin~mden duperer man 
in gen. C. C. Ch ristensen. 

"M ariages h eureux". 

THE 
TRANS-ATLANTIC FILM Co. Ltd. 

OF LONDON. 

NYHEDER 
"1 KVÆLERSLANGENS FAVN" 

2 DELE 

Megetispændende Dra:m.a. 

,,CAPTAIN. KIDD'' 
3 DELE 

ATTRAKTION! ATTRAKTION! 

"EN MODI2RNE ROMAN" 
Skuespil. 

,,THE MAN IC URE'' 
Skuespil. 

ca. 1,945 
Fod. 

ca. 2,850 
Fod. 

ca. 990 
Fod. 

ca. 475 
Fod. 

ALLE FILMS PAA EASTMAN STOCK. 

Hver Uge The Trans-Atlantic TIMES. 

TRE TRANS=ATLANTIC FILM Co. Ltd. 

Telefon 
CENTRAL 11,212 : 

OF LONDON. 

REPRÆSENTANT A. J. GEE 
FARVERGADE 2 11 

· Telegr.-Adr. : 
TRANSCOFILM . 
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Et lille Tilbageblik. 

Direktør Schnedler-Sørensen om sin 
Debut i Filmens Tjeneste. 

Paa »Bernina« samles alle Filmens Folk .. . 
Ved l-Tiden ved man altid, hvor man kan 

finde dem, og det var da ogsaa ved disse Ti
der, at vi traf Direktør Schnedler-Sørensen ved 
Frokostkaffen og fik ham til at fortælle lidt om, 
hvordan han og Filmen fandt hinanden - hvil
ket skete i Filmens saakaldte >> Mammutlid «. 

>> Begyndelsen blev gjordt i den By Odense«, 
siger han, >> hvor jeg traf en Mand fra Amerika, 
der var i Færd med at lave Filmsfabrik ud e 
paa en Gaard, han havde. 

Han spurgte, om jeg vilde være med, og vi 
tog saa ud og saa paa Herlighederne. 

Han havde ogsaa lige ordnet en Tourne m ed 
levende Billeder med Forsamlingshusene paa 
Fyen m en blev kort efter syg og sendte saa mig 
ud i Stedet. 

Det var imidlertid ingenlunde nogen rar 

Post. 
Elektrisk Lys kunde vi ikke faa, og han 

havde derfor fundet paa en Blanding af Æthe1' 
og Ilt, der gav det fornødne Lys, og jeg baksede 
jo med Blandingen, men det gik. Da jeg kom 
tilbage, skulde der tages fat paa Fabrikken, og 
jeg konstruerede en Scene, der gik paa Skinner 
og kunde drejes efter Solen, men det blev aldrig 
til noget med ham, og saa tog jeg bort. 

Saa gik jeg op til Elfelt, der paa de Tider 
havde en Tourne ude i Provinsen med Billeder. 
Den gik ikke saa godt, og Elfelt engagerede saa 
mig. Jeg ledede dens videre Forløb gennem 
alle Provinsens Byer og havde stor Succes. Lys 
fik jeg skaffet overalt, kun i een By gik det galt, 
og det var pudsigt nok >> Mørke«. 

Paa denne Torune traf jeg første Gang Skaa. 
rup, der havde . Biografteater i Ringkøbing og 
viste mine Billeder frem hos ham. 

Da jeg kom hjem, blev jeg ansat hos >> Rino. 
grafen « med 75 Kr. om Maaneden. Jeg rejste 

Direktør Schnedler-Sørensen. 

l 

for dem i Provinsen, og paa een Maaned skaf
fede jeg 19 K under til deres U dlejningsforret

ning. 
Skaarup var imidlertid kommen til Aar· 

hus og ledede >> Fotorama« og vilde have mig 
med. Jeg fik 2,000 Kroner i Løn og rejste saa 
for ham. 

Jeg havde imidlertid faaet mere Lyst til at 

,,Gliichliche Ehe". 935 Meter. 

.DANIA BIOFILM KOMP.A/s 
Tel. 11198 • 11199 • 11200 KØBENHAVN Telegr.·Adr. "Greatdane" 

® fremstiller kunstnerisk udførte Films af enhver 1\rt ® 

DRAMAER 

SENSATIONSFILM 

LYSTSPIL 

'J~\J...-~~~Ii~tt NATUROPTAGELSER 
. ~- ,. .l-

VIDENSKABELIGE oG 

INDUSTRIELLE FILM 

HOVEDKONTOR:KØBMAGERGADE18 
OPTAGELSESTEATER: HELLERUPVEJ 72 

FABRIK OG KOPIERANSTALT: KØBENHAVN v.· 

Deres Optagelses-Atelier 
er forældet og uøkonomisk indrettet, 
naar De bruger andre Optagelam
per deri end de i alle større Films
fabrikker anvendte verdensberømte 

"Jupiter-Kinolamper" paa Stander 
"Jupiter-Special-Dækkelamper" 
"JUpifer-HaandJamper" nJupiter-Haandiampe" 

(Spitzbubenlamper) 
"Jupiter-Soleffektlamper" med ca. 1Z,DDD Lys 

8 Guldmedalller. Prima Referancer. 
Leverandør Ul samtlige større Fllmsfabrlkker. 

""Jupiter" Elektrophot G. m. b. H. Frankfurt a. Main. 
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Vi har før omtalt »Universal City << i Amerika, 
der udelukkende bebos af Fo~k, der arbejder i 

optage Films sel'v, men S,Jwarup var bange, 
jeg kom alligevel i Gang med »den lille Horn
blæser«, der blev optaget i Aarhus. Helsengren 
satte i Scene, og det hele var yderst primitivt. 
Da .vi nødvendigvis skulde bruge et Gulv i en af 
vore Dekorationer - alt blev 'jo optaget i fri 
Luft - maatte vi laane Bordplader fra e t -Ho
tel og lægge dem sammen, og Dekorationerne 
var iøvrigt af Papir og til at sætte op med 
Tegnesøm. Filmen blev dog færdig og gjorde 
voldsoin Lykke. Vi tjente 23,000 1\roner paa 
den alene i Danmark. 

Et lille E'ksempel paa Filmens store Tiltræk
ningskraft kan jeg anføre. 

I Horsens var der 3 Biografteatre og »den 
lille Hornblæser« havde været i de 2 af dem. 
Det tredie Teater, der forgæ·ves søgte at klare sig 
med »Jesu Liv og Levned« fik saa fat i vor Film 
og satte den paa som Ekstranummer, og saa 
styrtede Folk til. 

Denne Film var Begyndelsen til Aarhus 
Films selskabet. 

Filmens og det store amerikanske »Universal 
Film Co.«s Tjeneste. Vi bringer her et Billede 

Men jeg fartede stadig rundt. 
Løvebiografen i København havde faael al

mindelig Bevilling, og jeg blev saa dens Leder 
og fik siden Filial for Fotm·ama her i Byen, 
hvilket gav dem en mere Indtægt paa 50,000 
Kroner. 

· Saa blev det galt med Panoptikonteatret 
Del gik daarligt, og et Konsortium paa 4 

købte saa Ak tierne. 
Det var Meningen, al vi vilde lave Film, · og 

vi havde eng::tgeret baade Asla Nielsen og Ur

ban Gad. 
Det blev der dog ikke noget af. 
Samnie Konsortium købte siden sammen 

med Ole Olsen Aktierne i Nordisk Films Co., 
og det gik straalende. 

Jeg blev ansat der som Intendant senere 
som Instru!ktør og har været der i godt 3 Aar 
og Panopti·kon Teatret leder jeg ved Siden af. 

Her stopper Beretningen op, og som den her 
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fra Byen, der har lige været Optagelse og en Del 
af Beboerne er derfor samlet. 

i stor Beskedenhed er bleven fremsat synes den 
rel daglielags og lige til. Filmens Folk ved dog, 
al der i disse saa nøgterne Fakta skjuler sig 
ikke saa lidt af et Eventyr, der fra en ringe 
llegynd else har ført sin Mand frem til en anset 
og betydelig Stilling. J. 

Fri Næring. 

Vi har, siden sidste Nummer, ad forskellig 
Vej søgt Oplysning om de Rygter, der verserer 
angaaende Bio!!rafnærinaens muliae Friar'velce v t> b b_.,, 

og vi har erfaret, at man i Ministeriet har været 
for et saadant Skridt og i den Anledning har 
ladet Landets forskellige Jurisdiktioner fore
spørge om, hvoderles de stillede sig til Sagen. 

Omtrent hele Provinsen har imidlertid sva-
ret at 'k . . b ' man 1 ke fandt en Forandrmg r de nu 

es taaende Forhold ønskelig, og Ministeriet me-
nes de d . nne at ha'V~ opgrvet Sagen. 

I Baggrunden ser man 7-8 Atelieer og end
nu længere borte Kalifarniens herlige Bjerge. 

Psilander i Budapest. 
Lidt om Succes'en. 

Ingen bliver Profet i sit eget Land 

Hvad var l'silander før Filmen fandt ham og 

satte ham under Objekti~ets. Forstørrelsesglas? De 

specifike Evner han ejede var der ingen Kurs paa 

i hin Tid, der maatle skabes nye Maaleslokke før det 
Guld, han var værd, kunde præges og gives ud som 
rigtige Menneskepenge. 

Og saa har vi jo alle set Psilander pa:;~, Film 

her hjemme og vi synes al han er storartet, men 

nogen egentlig Anelse om hvor ovenud populær, ja 

forgudet han er ude i Europa, har vi alligevel ikke 
haft. · 

Men vil man belæres i den Retning, kan man 

lytte til de Beretninger, der i disse Dage kommer 

fra Budapest, hvor han i en Maaned optræder i egen 

Person og gør vanvillig Lykke. 

En smart Varietedirektør i Ungarns Hovedstad 

havde faaet den Ide at lade Filmens Stjerner frem

staa paa Scen~n Rod og Blod. 



'l 
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~ Nordisk ---1 Kinematograffabrik 
~-~ Studiestræde 18. 

-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

RepaPationeP, Udlaan og Fabrikation 
af saavel Reservedele som complette Apparater og Ma
skiner til Optageles og Fremvisning af levende Billeder. 

Hurtigste 
Betjening. 
~ 

1. Klasses 
Kræfter. 

Største 
Lager. 

Egen 
fabrik. 

Rltid 
leverings
/ dygtig. 

TELEFONER: 6873 - 6827 - Godthaab 1462 y. 

System: Pathe, eget Fabrikat, haves stadig paa Lager. 

i IIIIIIIllii U IIIII IIIII 11 llllllllllllllliiiiiiU IIIIIIIIIIII IIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll U IIIIIIII 

Nr. 9 o FILMEN o 147 

···································: 
! =--Plakater- E • • • for • • • •••• • ••• . ft ••• :.:.: Btogra eatre :~ •. : 
Det bedste af det bedste. 

Katalog 
gratis ! 

Postpenge: l Fr. 75 pr. 2 Kilo. 

45 cts. pr. Styk l m X 75. 

Betingelser: 
Betaling 

med 
Ordren. 

STAFFORD &. Co. Ltd. 
NETHERFIELD, NOTTS ::ENGLAND • . 

Asta Nielsen har optraadt og den franske Ko
miker Max Linder, men · ingen vakte cj.og den Be
gejslringsstorm som nu Psilander. 

Vi har set ledende Aviser fra Budapest, og de 
skriver Spalte op og SpaiLe ned om Verdens skøn

nes te Mand, der er kommen til deres By, og alle 
erkl ærer at Psilander ikke i mindste Maa:de haT 

skufl'et. At han saa pragtfuld ud paa Film vidste 

man, nu lnaatte man ogsaa erkende, at han var en 

stor Skuespiller og Charmeur. 

Og den ganske Befolkning i Budapest har da og

saa været fuldstændig ellevild. 14 Dage var Psi

lander engageret a 1000 Mark om Dagen, men de 

14 Dage blev til en Maaned og alle Billetter var re

vel bort Lil dobbelte Priser 8 Dage i Forvejen. 

Numre t han optræder i er en Blanding af Film 
og riglig Komedie. 

En rig Tante testamenterer den unge Adelsmand 

sin Form.i.Ie, hvis han gifter sig med hendes Niece, 

og da den unge _Dame er sam·e dejlig, har han intet 

imod dette. Dog den skønne er ikke saa let at 

vinde, Lhi hele Byens elegante Ungdom bærer hen

des Billede i Hjertet og har forsøgt sig som Friere, 

m en uden Held. 

Dog den unge danske Greve vædder med sine 

Ven ner om, at han inden Kl. 5 samme Eftermiddag 

vil have givet hende Forlovelseskysset 

All dette er Film og nu tager Komedien fat. 

Han ldæder sig ud som sin egen Rideknægt og 

overleverer hende til Hest et Brev, hvori han med

deler, al Greven vil komme og kysse hende Kl. 5. 

Damen bliver naturligvis fornærmet, men faar straks 

el godt Øje til den smukke Rideknægt og det samme 

gør hendes Kammerpige. 

Saa tager Filmen atter fat. 

Hellinden kører en Tur i sin Bil, Greven følger 

efter Lil Hest (stadig i Tjenersldkkelse), og da Bilen 

kører løbsk, fordi Chaufføren bliver syg, springer 

han fra Hesten over i Bilen, der er i fuld Fart og 

faa den standset. 

Damen besvimer, og han bærer hende ind paa 
Scen'en. 

Naturligvis ender det med, at hun bliver vildt 

r~relsket i ham, og før Kl. 5 kysser han hende, vin

d~r Væddemaalet og opklarer hvem han er. 

Indenfor d~nne Ramme faar Psilander Lejlighed 

"Lykkeligt Ægteskab". 930 Meter. 



• Vi udlejer med Eneret 

Paladsteatrets og Viktoriateatrets Films 
Af alle vore . udmærkede Slagnu~re 

kan vi særlig fremhæve: 

GIVOSlDAG -
Enestaaende Drama i 5 ·Akter. 

Hovedrollen spilles med fuldendt Kunst af 

Sverrigs største Skuespillerinde 

?(ile/a EorgsfrOm. 

Danna Film · uil ouøralt lyldB Husøt. 

DANSK SVENSK FILMS A/s 

l 

• VIMMELSKAFTET 36. KØBENHAVN. l 

L TELEFON : CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. · m 
• ].sæl 
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Psilandcr i Budapest. 

li! al vise megen Channe og Damerne i Logerne er 
ved at gaa til af l\·yd. 

Hans udJPlandskt: Akcent er ham kun en For

d•·i, den er netop Prikken over i'et, og naar , han 

laler dansk, rystes I-luset af Bifald, thi Danmark og 

nll dansk er meget populært i Budapest. 

Da Sukces'en var fastsiaaet h er, kom der natur
ligvis Tilbud alle Steder fra. '"Tien bød 2000 Mark 
pr. Aften for en Maaneds Optræden, m en Buda
pesterdirektøren gav ikke Slip paa sin sjældne :Fugl, 

Giv os i Dag 

Det er en Film som denne, der gør Fil
Illens Venner til Tilbedere, dens b itre Modstan
dere tvivlraadige og de indifferente til Venner. 

Det er efter vor Mening den bedste Film, 

men har for den n æs te Ma•m ed engageret Psilanucr 
Lil en Tourne Ungarn rundt ligeleeles a 2000 Mark 
pr. Aften. Derefter skal Yor fejrede Landsmand Iil 

Ruslanel i en Maan ed med en Gage af 87,000 francs 

og til n æste Aar f~rtsætter han sit Tog gennem de 
endnu ubesejrede Lande. 

I :Mellemtiden filmer h a n h os N o r disk i Valhy 
og de ungarske Damer behøver saaledes ikke h elt al 

savne deres Afgud. Jens. 

der . til Dato har været forevist i København, 
den·mest gribende, den bedst iseenesalle og den 

.·bedst spillede. 
Dette er stærke Ord , men det er ikke for 

meget, man kan endda næsten tage Fotografiet 
med og sige, det er det bedste, vi har set frem
stillet i sin Art. 
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llalleu af for Hr. Sjø-':itr<1Lll , . Lhi hans er 
/L~ren i første Hække. 

Der er fra forsle Iil sidste Billede O\cr 
denne F ilm cl S krcr af .tEglh ed , so m Yirkcr al . 
deles overbcYisende. 

er ikke udki rcdt c Aklv1rer, m en hver af dt>n 
er ll clO [J i Ar i, 1\.arakl eri s lik , ja liudrelll ·1 }>.

1 

1 
• \l \c. te 

nelop den Person , han skal fremstille. 
Disse Personer Ilanic del ~ imp~llhen '"R'I'l'[ 

umuli gt al skabe blot halvl saa ~eglc her i 

Victor Sjostrom. 

Ikke b lo l Milieuernc, Provinsurlckrrcmme
rens Bulik og Bagslue og siden Fattiggaarden, 
m en de optrædende Personer maa i endnu 
h øjere Grad forbavse os Danske, der har m ed 
F ilm at gøre og kend er til de dan ske Skue
spillere, der film er. Thi disse P ersoner, der 
optræder i denne Film, Fattiglemmer, Faltig
bestyrelse, Betjente, Skovfoged og Bønderkon er, 

Landet med vore saa verdensberøm te F ilmere 
del er , som om der sle l ikke spilles Komedie 
men som om Instruktør en virkelig haYde fun 
det alle disse Personer de Steder, hvor de horer 
hj emm e og havd e faaet dem Iil at være n:~tur 
l ige foran Oplagelsesapparalct. 

Kun i Hoved rol1 en spiller Hilda Borgs trølll 
Komedie, og h u n gød det forbløffende godt 

fortrinlig Konstruktion, omhyggelig U dfø
relse, letløbende, lydløs, flimmerfri, giver 
usædvanlig klare Billeder. »IMPERATOR«S 
Overlegenhed er anerkendt over hele Ver
den. Ved Anskaffelse af ny Projektør bør 
man foretrække »IMPERATOR« for at være 
sikker paa at faa det bedste Forevisnings-

apparat. 

Katalog, Prisliste og Overslag beredvillig fil Tjeneste. 

Samtlige Apparater forevises gratis for Interesserende hos 

KINO-SCANDIA 
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Personen kan ikke hentes ud fra et Milieu i 
LiYel, som alle de andre, der rummer Li\·ets 
store Følelser, hæve t over alle Rammer, og den 
kræver en Skuespillerinde og endda en stor. 

Hi lda Borgstrøms Spil fuldender denne 
Film, gør den almen, h æver den over de fattige 
dagligdags Omgivelser , hvori den foregaar, 
blæser Kunstens Liv ind i del hele og gør det 
Iil et Mes terværk og et sandt dokument 
hwnain. 

-r. 

En Filmspasiar. 

F ilmen kan før e en ind i de løjerligste Forvik
linger. 

Nu sidder j eg for Eksempel paa >> Filmen «s Rcd
aklion og ord.ner Annonces lofl'et og opdager da, a l 

der ved de Tiller paa »DanmarkS « nye Film •Et 
lykk eligt Ægteskab «. der r eklameres for neders t pa 
de forskellige Sider og paa forske llige Sprog. ea. 
glemt Længcleangivelsen, og der udspinder sig d~ 
følgende Telefonsamta,le m ell em mig og en ung 
Dame paa »Danmark << S Kontor: 

>> Hallo - er det >>Danmark «, det er »Fihnen <s 
Reda ktion . Hør, Frøken, De vil vel ikke være sa.a. 
elskværdig al sige mig, h vo r langt >~ Et lykkeligt 
Ægtes kab "" er! 

»J o, m en det er forskelligt i de forskellige 
Lande. I Danmark .er det 935 Meter, i Tyskland 
930 Meler, i Spanien 945 Meter. « 

»Tak skal D.e have, Frøken , nien ·nu mangler 
jeg bare at vide, hvor langt det er i Frankrig. Ved 
De ikke ogsaa del? « 

>> Vi l De vente el Øj eblik .. .. n ej_, h vor .langt et 
ply kk eligt Æy leskah << bl iver i F rankrig kan ikke 
siges .... « 

===~=·· 

T ri pie-Kondensoren~ 
forøger ·Billedets Lysstyrke og l 
G Ians til det do b bel te eller mulig
gør en stor StrøDl.besparelse . 

Første Klasses Kondensor-Linser 
Katalog 
gratis. 

af f~:r-veløst Jena-K:r-onglas 
besidder en usædvanlig Modstandsevne og er derfor 

yderst billig i Brug. 

Katalog 
gratis. 

Buse h A.· 
G., 

Optisk 
l ndustri, Rathenow. 

-
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FORENINGSLIVET 

Biografteaterforeningen 
for Provinsen 

G l f. · · atlllt.ll "' 1. l <'J·edel·t'cia d. 25 . afholder enera ·o1s t> 

februar (se Annoncen). 
Paa Mødet vil Bestyrelsen forklare Overens-

komsten , der er truffen med de 4 Udlejere, 

der vil blive forelagt Lovændringer Lil Ved-

1
.1,,e]se og aalme l Diskussion om Brand kassen 
't> 

m. m. Der vil endvidere blive givel Medlem-

;nernc Ad gang til al still e Sporgsmaal og for -

hnabcnll ig Tid til en for Biografejerne heldig 

Diskussion om vore Forhold i Almindelighed. 

Den sidsle Maaneds Begivenhed er vel nok 

den , der hidlil .har bragt mest Røre inden for 

Fa gel Biografer, dog er det m in uforgribelige 

~!enin g, al Overenskamslen er den Maade, paa 

hvilken vi fik mest ud af Airæren »De 4 << . 

Bestyrelsen forventer, a l a ll e gamle saavel 

som nye Medlemmer giver Møde, det har for 

os intet lille Arbejde været al føre denne Sag 

saa vidt, at vi nu den 25. Februar kan aflægge 

:::n fuldstændig Beretning over danske· Biograf

forhold i hele Landet ude111for Købeuha vn. Vi har 

skabt en Organisation, der er anerkendt og som 

heslaar af næs len al le Teatrene i Provinsen; 

vi beder Medlemmerne give Møde for ogsaa at 

give Bestyrelsen sin Tilslutning eller protestere, 

hvis del sk ulde være os umuligt at overbevise 

Medlemmerne om Rigligbeden af Bestyrelsens 

Disposilioner. 
Allsaa: Tealerkafeen , Fredericia, d. 25. Fe-

hruar Kl. 3. 
Med Tak for den overordentlig store Til

slutning, Foreningen har haft, siden Cirkulæret 

af 23. Januar blev udsendt, tegner 

paa Bestyrelsens Vegne 

Chr. Sørensen, 

Svendborg. - Formand. 

Generalforsamling 
afholdes for Medlemmerne af Biografteaterforeningen for Provinsen i Fredericia, 

Onsdag den 25. Februar 1914, Kl. 3 Eftmdg. Mødested »Teaterkafeen«. 

Dagsorden: 

Meddelelse fra Bestyrelsen. 

Lovene. Brandkassen m. m . 

Vi forventer at alle Medlemmerne giver Møde. Nye Medlemmer kan deltage 

ved åt indmelde sig før Generalforsamlingens Begyndelse. 

Paa Bestyrelsens V egne 

Christian Sørensen, 
Formand. 



1 • 
• "LETSIND", 

Sensationsdrama i 3 Akter. 

Billeder af moderne evropæisk Slaveliv. 

"Lykkeligt Ægteskab", 
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Bog og Film er kommen saa nogenlunde godt 

ud af det med hinanden i de senere Tider . 
Som . Filmen «S Læsere ved, b lev der stor Allarm 

i Boghandlernes Lejr for nogen Tid siden, og der 

blev raabt Vagt i Gevær mod Filmen, der lod de 

gode Bøger filmatisere, hvorefter Publikum gik h en 

i Biografteatret og saa, hvad Forfatteren havde paa 

Hjertet i Stedet for at købe og læse hans Bog. Vi 

har før her i Bladet gjort opmærksom paa, at dette 

ikke var rigtigt, og at F ilmen tværtimod opdrog et 

stort Publikum, der ikke før havde interesseret sig 

for Kunst eller Litteratur under nogen Form, og 

derved tilførte Boghandelen et m eget stort Marked , 

der var fortrinligt til videre Bearbejdelse med det 

skrevne Ord. 
Interessant og ganske aply'sende er i denne For-

bindelse et Eksempel fra Berlin . 
Firmaet Siemens og Halske har for sit Personale 

oprettet et Bibliotek, og i en Beretning, som Biblio

tekaren i disse Dage har udsendt, omtaler han , h vor

ledes Filmen netop giver Lyst til Læsning. 
Da »Quo Vadis « fremkom som Film rekvirere

des Bogen 8 Gange saa strækl soni hidtil , og Filmen 

»Dronning Luise «, der i Tyskland har vakt stor 

Opsigt, vakte blandt Arbejderne en enorm Lyst til 

at læse alle mulige Bøger, der angik denne Dron

ning og den h ele Tids periode. 
Filmen er aldeles ikke Bogens Modstander , 

t~ærtimod, den kan i h øj Grad gavne den og vil 

.i Fremtiden sikkert gøre det endnu m ere. 

Vort Forsidebillede er denne Gang h entet fra 
Fi lmen >> Uslingen og Pes ten «, der om kort Tid vil 
fremkomme i Kinografen. 

'' 
FILMEN"S 

1 ste Aargang 
(1-24) 

fa as ind bundet i stift Bind. 

Kun 4 Kr. frit tilsendt. 

filmens Ekspedition, Odinsuej 4, Kabe~haun f. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

KI NO-SKANDIA. FREDERIKSBERGGADE 17. KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: ' i, Side Kr. 50, 1(
2 

Side Kr. 30, ' i, Side Kr. 15, ' is Side Kr. 8. Rabat fm· 13 Gange 10 pCt., for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 Kr. 64 Øre om Aaret. - Udland : 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. 

Udkommer den 1. og 15. i hver Maaned. _Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadt og J. Locher (ansvarh.). 



DET GRAFISKE INSTITUT 
BROLÆGGERSTRÆDE Il. TLF. 2514 
BOGTRYKKERI • STENTRYKKERI 

PROTOKOLFABRIK 

LEVERANDØR TIL BIOGRAFTEATRE 

• • 

Internat. 
Lichtbild·KDPiBr· 
Deselisehaft m. b. H .. 

BERLIN S. 6l 
Bergrnann-Strasse 68. 

Telegram-Adr.: Telefon': 

"Lichtkopie" Berlin Moritzplatz. 13.209 

TUTEIN· & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Yc> & C LI CHEF ABRIK <Yc><Yc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER: CENTRAL 4740 & 4760. 

•• • De an~Pkendt bedste og paalideligste l 

Theater·Staal· Projektions· Maskiner 

• 

Model: "Si:rius 1913" 
Garanteret Alle Tandhjul og 

• Nøjagtig Udførelse. Strømbesparende. Axler beskyttede ved 
flimmerfri og H . Yd S L db Indkapsling, derfor saa ØJeste eevne. tørste ysu ytte. 
lydløs Gang godt som uopslidelig. 

saavel som Spare-Omformere og Dynamoer fabrikeres kun af 
SiPius ElektPicitetsselskab Dl. b. H. Leipzig. 

Overslag over komplet Indretning og Prisliste gratis. 
Præmie: Wien 1912. Berlin 1912 . . . .................................................. ... 

• '( ''t t l ,_ ' ' ) r J \. \ :;r t ,~ ' .. ' • ' ' 

Ajs Kin·ogr~fens Optagelsesteater i flellerup, StrandparksveJ. 
' ' ' (Det største i Skandinavien.) ' , :. i \ 

l' 

"' Il K ' W' _,J\1 , .. 

, ~. A/,s /l<JN();(iRAJ~~~.~- · 
·l ' ' . l ' 

7 udlejer til D~Herrer Biografejere, me~ E~e.ret: 
. r , ~ 1 

Alle · ,;Da~'!$k ~inogra:f-EllJD". ~~ 
' ' . • r ., ~ ) '"'. . , " f ·f w l 'f ' • ' ,h. 

' Egn~ pptagelser l~ 'r Kendte danske Skp.espillere l 
~ ~· 

·~ . 

--- ••.._· samt l.Jdland~ts bedste , Monopol~ Film !~0•.-,1!1111. ~-
• r-.. ' r _, l .... _ • ' :k ,J 

. . · , ·. " , 1 "Tnonens Skygge~ . ~ 
d ansk7, :~~ti eder: _,l , l _(ys~t, '.deri sv~ndt . ~~· ~ '4 ,· 

- ··1 ,, " ~r' ' 'F-orbandelsen. ~(?)(?)~~ . , 
~ ,.. - 'v ,) ' r_ \" ' \ 

Sidste 

:./ ... l 

Se iøvrigt vort fuldstændig~ Katalog. ,, ~-\,. Livets "· Ubønhørl'ighed. ~~ 
) ' '("" • "\· • l 

·,.,"' 

-r .., ~ .. , <J. " -r 

" .,r A(s ,Kinogr~fe.ns · _, >/{ , •. , 
• '· ,. _)' .. ' -~ id: 

H,ovedkontor 'er Frederiksberggade 25{ Køb~:nllav.n. :," 
1 ' • .". \ 

1 1 -. :r 1 '/ 

• l- c?, Telefon 7,606 ·og 7626~, ., ·~ ~ 

":.. ' 
l 
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~ nordisk Kinematogr·affabrik ~-
-~ r. .., 

{, . 
\ ~ ~ ' 

~. Repa;ratione:r, ' Udlaan og FabPika .. 
tion af .saavei .Reservedele som complette :Appa

·r~ter og Maskin~r til Opt~gelse · og Fremvisning 
---'----~ • .."... --'v af levende Billeder. ---;--::---:---~-

. } 
f r) 

· , ~ Hurtigste Be-tjening. 
r· 1' 1 

J< J' • 

...,_ 

' ' · t. .Klasses Kræfter. ,_ .' 
·Største Lag.er. · "' , ~. "', < 

/ l. '(' 

Egen Fabrik., • - ) 
Altid leyerin_gs~y_gtig~ '_ l l' \ 

7 Telefon 6873 '. 
' . 6827 

Godth. 1462 y 

RECOR~D ,FI ,LM-, . KØBENHAVN 

y 

J 

' LANG§:BROGAbE' 6 , 
l • Februar 191~ 

-TELE.FON BYEN 2670y. 
l l l -

+ 
~ ,. 

, 1 1 '?- Y l 

Stør$le-Kopietingsanstalt. * -~illigsle Filmstiller. 
- ' ' ,, ' ' ,l' ' . l __ ,.(_" 

F - '~ ' \ , '~ l •, ·- ~ ' - ~ ~ l '- l f \ ~ O o ~·- ,. 

-~ Fremkaldning af. l\Jegativ:er og Pos'itiver. 

y) OPTAGELSE AF ALLE ' .SLAGS ~ fiLM .. 
·Hurtig Ekspediti~n. ·. · · lste .K;lasse Arb~jde. 

' J 

;7 ' l_ ,f, 

-~ Direktør H. ~OBEL, · 
' 

Priv,at Telefon: Helrup_ 292 x . . 
'~' 

) 

Trykt hos, J. ,Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen) Kø 
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